
   

 

 
 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 10 września i odesłanie go na adres: wolo.wrockfest@gmail.com. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres wolo.wrockfest@gmail.com 

lub numer tel. 721 259 254 

lub grupę na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/wolontariat.wrockfest/ 

 

1. Dane osobowe wolontariusza: 

 

Imię:    _____________________________________ 

Nazwisko:    _____________________________________ 

Data urodzenia:               _____________________________________ 

Adres:    _____________________________________    

Telefon kontaktowy:  _____________________________________ 

E-mail:    _____________________________________ 

 

2. Preferowany obszar pomocy: 

Wolontariat podczas festiwalu może mieć różne formy i stawiać przed Wami różnorodne zadania. Zaznacz te, 

które najbardziej Ci odpowiadają, ale upewnij się, że możesz wypełnić swoje zobowiązania! Uważaj - możesz 

zaznaczyć więcej niż jedną opcję. 

 Centrum festiwalowe - OPASKOWANIE 

Główne obowiązki: sprawdzanie biletów, wydawanie opasek, udzielanie informacji o festiwalu.  

 

 Dystrybucja materiałów promocyjnych 

Główne obowiązki: rozdawanie ulotek i materiałów promocyjnych związanych z przyszłymi koncertami, 

udzielanie informacji o festiwalu uczestnikom. 

 

 Dział dezynfekcji 

Główne obowiązki: dbanie o stanowiska dezynfekcji dla uczestników festiwalu oraz pokrewne zadania. 

 

 Dział informacyjno-porządkowy 

Główne obowiązki: udzielanie informacji o festiwalu uczestnikom, kontrolowanie przestrzegania przez 

uczestników obowiązku posiadania maseczek oraz przestrzegania obostrzeń. 

 

  3.Dyspozycyjność:  

 

Twoja dyspozycyjność jest dla nas bardzo ważna. Informacje o niej pozwolą nam na ułożenie wstępnego grafiku 

pracy.  

 

Określ swoją dyspozycyjność w poszczególnych dniach Festiwalu 

18.09…………………………………………………………………… 

19.09…………………………………………………………………… 

20.09…………………………………………………………………… 

 

Czy przewidujesz współpracę także przed 18 września?  

…………………………………………………………………………….. 

 

4. Dotychczasowe doświadczenie:  

https://www.facebook.com/groups/wolontariat.wrockfest/


Czy masz doświadczenie w zakresie wolontariatu? Jeśli tak, to jakie? Jeśli tak to czym się zajmowałeś?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

5. Motywacja:  

Napisz, dlaczego chcesz być wolontariuszem podczas Last Summer Festiwal?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

6. Twoje mocne strony: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

UWAGA: 

 

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że zaznaczyłeś pole poniżej: 

 Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 Mam ukończone 18 lat 

 Nie mam ukończonych 18 lat 

 

W przypadku jeśli nie ukończyłeś 18 lat będzie potrzebna pisemna zgoda Twoich rodziców/opiekunów.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Data, miejscowość, podpis 


